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Seurakunta-
vaalit sivut 5-8

Ehdokaslistojen yhdis-
telmä keskiaukeamalla.

TERVETULOA!

Wintti
avoinna  23.00-04.00

PUBISSA KARAOKE
Lippu 4 € sis.ep

Lippu 4 € sis.ep

5.11. Ässät
30.10 Matti Esko

Perjantaina 22.10.
PUBISSA KARAOKE

Lippu 4 € sis.ep

Lauantaina 23.10.
Maarit Peltoniemi

Lippu 12€ sis.ep

TULOSSA!

Kauppatie 4, Pudasjärvi

Mikko Hietava
Hammaslääkäri

Tuula Hietava
Fysioterapeutti

Ajanvaraus
puh. (08) 821 266

www.plusterveys.fi

Tulossa!
Halloween

bileet

Sininen ajatus
– vihreä elämys
Pudasjärven kaupunginhalli-
tus vahvisti tiistaina 19.10 ko-
kouksessaan kaupungin vi-
ralliseksi sloganiksi “Sininen
ajatus – vihreä elämys”. Eh-
dotuksen oli tehnyt Vesa
Riekki, joka palkittiin 370
euron summalla.

Kaupungin sloganista jär-
jestettiin kaikelle yleisölle
avoin kilpailu kesällä 2009.
Ehdotuksia tuli yhteensä 208

kappaletta. Ensimmäisen
seulonnan ehdotuksista teki
Pudasjärven Yrittäjät mai-
nostoimiston konsultaation
avulla. Jäljelle jääneistä ehdo-
tuksista kaupunginvaltuusto
äänesti parhaan ehdotuksen
toukokuussa 2010.

Muista kaupunginhalli-
tuksen kokouksen päätöksis-
tä juttua ensi viikon lehdes-
sä. (ht)

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI OSOITTEESSA
www.pudasjarvi-lehti.fi

Vahva antioksidantti
nivelille, lihaksille,
vastustuskykyyn

Pudasjärven luontaistuote Oy

Supersuosittu Vitaepro nyt saatavana
luontaistuotekaupasta!

Puistotie 2, Pudasjärvi, p. 08-822001
avoinna: ma-pe 9.00-16.45, la 10.00-14.00

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. 08-822726 AVOINNA MA-PE 9-19, LA 9-18, SU 11-18

pkt pss

PULLA-PIRTTI 
MUMMON VEHNÄ-JA
GRAHAMSÄMPYLÄ 
8kpl/320g

TIP TOP 
PANELIVERHOT 

LASTEN 
HUPPARI 
90-130cm

079
 

LIHATUKKURIN 
GOUTER MAKKARA 
750g

kpl 199
 199

 495
 099

 249
 

099
 099

 pkt 299
 

VOILEE SIVUVERHO 
140x240

3900
 

alk.

-20% 

MIESTEN FLANELLI 
ALUSPAITA

ATRIA 
HERKKULENKKI 
450g 

ATRIA 
KARJALANPAISTI 
PERINTEINEN 
700g

PULLA-PIRTTI 
MUMMON 
LETTIPITKO 
450g

MIESTEN STORY 
NEULEPUSERO

tanko pkt pss

1480 
 

1950 
 

MATOKS RAVELL 
NUKKAMATOT
ERI KOKOJA JA VÄREJÄ

TOPPATAKIT SAAPUNEET 
LASTEN, NAISTEN JA MIESTEN

1590 
 

CHILI 
COLLEGEHOUSUT 
90-130cm

980
 1990 

1990 
 

MIESTEN 
REISITASKU 
TOPPAHOUSUT 
C JA D-MALLIT MUSTA

2 kpl 1790 
 

BELLA SAAPPAAT 
37-41

TORSTAISTA ALKAEN
OK LENKKI 
400g

079
 pkt

TORSTAISTA ALKAEN
ATRIA 
KEITTOKINKKU 
SIIVU 
200g

pkt

TORSTAISTA ALKAEN
ATRIA 
SAUNAPALVI 
SIIVU 
350g

LAIVALTA TUTTU 
VAN SLOOTEN 
KARKKI
250g

2450 
 

TORSTAISTA ALKAEN
KOTIVARA 
PEHMEÄSTI KEVYT 
METVURSTI 
SIIVU 
100g
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Julkaisija:
Pudasjärvi-lehti Oy
Päätoimittaja:
Heimo Turunen
0400 385 281
Toimitusjohtaja:
Eila Lahtinen
0400 584184
Ilmoitusmarkkinointi:
Sirkka-Liisa Tuomaala
040 195 1732
toimisto@pudasjarvi-lehti.fi
Kati Saukko
050 313 6344
kati.saukko@vkkmedia.fi
Toimittajat:
Rauni Räisänen
050 382 6585
rauni@mail.com
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Oy
Kajaani
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Ilmoitushinnasto:
Etusivu 1,20 e/pmm.
Takasivu 1,00 e/pmm.
Sisäsivut 0,90/pmm.
Hintoihin
lisätään alv 23%.

Palstakoot:
1p 40 mm
2p 83 mm
3p 127 mm
4 p 170 mm
5 p 214 mm
6p 257 mm
1 sivu 257x360 mm

Lehden sivulla
on 6-palstaa

Puhelimitse annettujen
ilmoitusten virheistä lehti ei
vastaa. Lehden vastuu
ilmoituksen poisjäämisestä
tai julkaisemisesta sattu-
neesta virheestä rajoittuu
enintään ilmoituksesta
maksetun maksun määrän
palauttamiseen. Muistutus
virheellisestä ilmoituksesta
on tehtävä lehdelle 8 vrk:n
kuluessa ilmestymis-
päivästä.

Jakelu:
Taloudet ja yritykset
Pudasjärven alueella

YRITTÄJÄ!
Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta
ilmoittelusta.

Pudasjärvi-lehti
jaetaan viikottain
joka  talouteen ja

yritykseen
Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti
ilmestyy  keskiviikkoisin.

 Aineiston toivotaan olevan
toimituksessa mielellään

perjantai-iltaan mennessä.

Pudasjärvi-lehti Oy on
Pudasjärven Yrittäjät ry:n

jäsenyritys

Pudasjärven kaupungin
ulkopuolisille tilaajille lehden

hinta 39 euroa/vuosi

Toritie 2
93100 Pudasjärvi
(käynti sisäpihan puolelta)
Avoinna: ma-ti klo 10-16 ja
pe klo 10-16. Muina aikoina
sopimuksen mukaan.
p. (08) 334 166
fax (08) 334 167
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Pudasjärvi

Uskon
perustus

HARTAUS

Kirkolliset ilmoitukset

Pudasjärvelle perustettu uusi
yritys Pudasjärven Isännöin-
ti Oy tarjosi toimistollaan Ju-
kolantie 4:ssä avajaiskahvit
perjantaina 15.10. Yrittäjä
Ensio Kauppila oli tyytyväin
avajaispäivän kävijämää-
rään, tarjouksia ja sopimuk-
sia isännöinneistä tehtiin
mukavasti.

Toimisto on avoinna tois-

Avajaiset Pudasjärven Isännöinti Oy:llä
taiseksi perjantaisin 10-14,
mutta tarpeen vaatiessa voi-
daan tehdä aukioloaikoihin
muutoksia. Muina päivinä
Kauppilan tavoittaa puheli-
mella, jossa voi pyytää tarjo-
usta tai sopia tapaamisesta.

-Taloyhtiöiden kannattaa
pyytää tarjouksia nyt, jolloin
isännöinti voisi alkaa ensi
vuoden alusta. Näin muun
muassa vältytään välitilin-
päätöksiltä, neuvoo Ensio
Kauppila.

Sirkka-Liisa Tuomaala
Isännöitsijä Ensio Kauppila ottaa isän-
nöintiasiakkaita vastaan Jukolantie 4:ssä.

22. sunnuntai helluntaista omistetaan us-
konpuhdistukselle. Sunnuntain tekstit liit-
tyvät läheisesti uskonpuhdistuksen keskei-
seen sisältöön.
Jumala ei unohda kansaansa, vaan antaa
kirkolle uudistumisen aikoja ja niitä ihmi-
siä, jotka auttavat meitä palaamaan kris-
tillisen uskomme perusteisiin, Raamattuun
ja sen julistamaan uskonvanhurskauteen.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Yritykset ja
yhteisöt!

Kaipaatteko
pikkujouluunne tai

muuhun tilaisuuteenne
laadukkaita ja erilaisia

musiikkiesityksiä?

Tarjoamme tilaisuuteenne
noin puolen tunnin kokonai-
suuden joko erillisenä ohjel-
mana tai taustamusiikiksi
vaikkapa ruokailun aikana.
Ohjelmassa jatsahtavia jou-
lusävelmiä, musikaalikappa-
leita myöskään kotimaisia
ikivihreitä unohtamatta.

044-771 5916/
Keijo Piirainen

040-773 8316/
Markku Kemppainen

Messu
seurakuntakodissa su 24.10.
klo 10, Juha Kukkurainen,
Esko Heloneva, Jukka
Jaakkola ja kirkkokuoro.
Rovastikunnallinen
diakoniapäivä.
Sanajumalanpalvelus
Puhoksen kylätalossa su
24.10. klo 13. Esko
Heloneva, Jukka Jaakkola.

Kuorot:
kirkkokuoro to 21.10. klo 18
ja nuorisokuoro to 21.10.
klo 16.30. Eläkeläisten
musiikkipiiri ke 27.10. klo
13. Kirkkomusiikkiviikko
31.10.-7.11.
Lähetyksen kirpputori
keskiviikkoisin klo 10-13,
tuoretta pullaa, kahvia ja
arpoja. Otetaan vastaan
puhtaita vaatteita ja
liinavaatteita.
Ystävänkammari
seurakuntakodissa tiistaisin
klo 12-13.30, ti 26.10. ei
ystävänkammaria.
Rovastikunnallinen
näkövammaisten
leiripäivä
Hilturannassa ti 2.11. klo
10-17. Leiripäivässä
mukana myös Matti Laurila
kertomassa kuulumisia
Nepalista. Ilmoittautumiset
kirkkoherran-virastoon ke
27.10 mennessä.
Sururyhmä

alkaa kuluneen vuoden
aikana läheisensä
menettäneille. Ryhmä
kokoontuu 6 kertaa.
Lisätiedot ja
ilmoittautumiset 2.11.
mennessä Leena-diakonille,
p. 0400-866480
Syyslomaviikolla
43 (25.-29.10.) ei ole
kerhoja. Lapsiparkki
seuraavan kerran 3.11. klo
10-13. Rauhanyhdistykset:
Raamattuluokka
Sarakylässä Antti
Kummalalla pe 22.10. klo
19. ja lauluseurat Sarakylän
kappelissa su 24.10. klo 19
(T. Kauhanen). Julkaisuilta
Kurenalan ry:llä su 24.10.
klo 17. Kastettu:
Silja Enni Kaarina Hiltula
Avioliittoon vihitty:
Risto Johannes Kukka ja
Anni Helena Hemmilä
Haudattu:
Jussi Tuomo Syrjäpalo 55v,
Eero Antero Manninen 54 v

Puikkarissa järjestettiin 18.10
ensiapu ykkönen -koulutus.
Koulutuksessa opeteltiin el-
vytystä, kylkiasentoon siirtä-
mistä ja suuren verenvuodon
tyrehdyttämistä. Elvytystä
harjoiteltiin Annen sijaan
Anssi-nukella. EA1 on voi-
massa 3 vuotta koulutuksen
suorittamisen jälkeen. Kou-
luttajana toimi Esa Taivalkos-
ki. (ks)

Ensiapukoulutusta Puikkarissa

Pekka Selja, Mari Keränen ja
Alpo Illikainen seuraavat, kun
ensiapukouluttaja Esa Taival-
koski neuvoo Markus Ervastia
“Anssin” elvytyksessä.
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LEHTI  JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ

-lehti JOKA KOTIIN. 3
Uusi konepajayrittäjä:

Pudasjärvellä yrittämiselle
positiivinen ilmapiiri

Koillis-Paja Oy:n yrittäjä Marko Lehtola työskentelemässä
sädettämisporakoneella.

Hyvä ja monipuolinen sorvi on konepajassa keskeinen
työkone.

Etualalla höylä ja takana jyrsin.

Pudasjärvellä syntynyt kone-
pajaa pyörittävä Marko Leh-
tola on melkein paluumuut-
tuja. Huhtikuun alussa käyn-
nistetty yritys Koillis-Paja Oy
toimii Pudasjärvellä Teolli-
suustie 8:ssa, entisissä Pien-
konehuolto Keskiahon tilois-
sa. Lehtola itse asuu Kempe-
leessä ja hoitaa sieltä käsin
yritystä. Tosin Pudasjärvelle
kotikylälle ovat yhteydet säi-
lyneet 20 vuoden aikana, jon-
ka ajan Marko Lehtola on ol-
lut poissa paikkakunnalta.
Perheellä on kesämökki Kipi-
nässä ja Marko kuuluu syn-
tymäkylänsä hirviporukkaan
ja sukulaisia on runsaasti.

Pudasjärveltä lähdön jäl-
keen Marko Lehtola on toimi-
nut IT alalla laitevalmistuk-
sen parissa, joista 10 vuotta
reissuhommissa ympäri
maailmaa muun muassa
useita vuosia Etelä-Koreassa.
Ennen yrityksen käynnistä-
mistä Pudasjärvelle Lehtola
työskenteli elektroniikkaro-
mun kierrätyslaitteiden pa-
rissa, jossa siinäkin hänen
työtehtävät olivat laiteval-
mistuksen puolella.

Muutama vuosi sitten Pu-
dasjärveltä pois muuttanut
Sah-Ko Oy jätti konepajateol-
lisuudessa aukon, jota osit-

tain Koillis-Paja Oy pyrkii
korvaamaan. Yrityksestä saa
kaikkien metallien koneistus-
palveluja, sorvausta, jyrsin-
tää ja porausta. Koneita ovat
muun muassa sorvi, jyrsin,
höylä, säteittäisporakone, lä-
vistys- ja leikkauskoneet sekä
sahoja. Seinän takana toises-
sa tilassa tehdään asiakkaille
hitsaustöitä ja –korjauksia.

-Omaakin tuotantoa on
mietitty, mutta toistaiseksi
suuret teollisuuslaitokset
ovat työllistäneet alihankin-
tatöillä. Asiakkaina ovat
muun muassa metsän-, kemi-
an-, elintarvike- ja metallin-
jalostusteollisuusyrityksiä.

Yrityksellä on kaupungin
omistamaa tuotantotilaa noin
400 neliömetriä. Toimitusjoh-
tajan lisäksi on yksi työnteki-
jä, pudasjärveläinen Joni Ou-
tila tekee ammattitaidolla hit-
sauksia ja erilaisia koneistuk-
sia. Tarvetta olisi toisenkin
työntekijän palkkaamisesta
lähitulevaisuudessa, kertoo
Marko Lehtola.

-Yrittäjänä joutuu tieten-
kin miettimään ja arvioi-
maan, mitä Pudasjärvi on nyt
ja tulevaisuudessa. Puunja-
lostusteollisuus on täällä hy-
vin vahvana ja uskon, että
tulevaisuudessa paikkakun-

Kokousedustajat vasemmalta: Eero Pirttikoski seutuvaltuuston vpj Utajärvi, Tapani
Mikkonen yhtymähallituksen varajäs. Utajärvi,Tarja Kinnunen yhtymähallituksen va-
rajäs. Utajärvi, Terttu Kuusela yhtymähallituksen jäsen Vaala, Sirpa Näätänen yhty-
mähallituksen jäsen Ii, Pentti Kemppainen yhtymähallituksen varapj. Vaala.

nalle tulee vielä kaivosteolli-
suuttakin. Täällä on valtavan
suuret alueet, joista vielä löy-
tyy mineraalivaroja mitta-
vaankin kaivosteollisuuteen,
uskoo Lehtola.

-Pudasjärvellä on yrittä-
miselle positiivinen ilmapii-
ri ja paikkakunnalta löytyy
ahkeria ja osaavia työntekijöi-
tä. Merkille pantavaa on
myös se, että työntekijät eivät

liiku eri yritysten välillä suur-
ten kaupunkipaikkakuntien
tapaan. Näin työhön koulut-
taminenkin on mielekästä.
Markkinat ovat täällä syrjäs-
sä ja rahtikulut ovat Oulua
korkeammat, mutta kompen-
saationa ovat muun muassa
teollisuustilojen edulliset
vuokrat.

Heimo Turunen

Oulunkaaren kuntayhtymän
hallinnoima Uusiutuvan
energian yrityskeskus -hanke
on tehnyt tuulivoimaselvi-
tyksen. Selvityksessä etsittiin
ja esitellään tuuli- ja infra-
struktuurioloiltaan potenti-
aalisimmat tuulivoimatuo-
tantopaikat Oulunkaaren
kuntayhtymän alueella. Nii-
tä ovat esimerkiksi Mylly-
kankaan alue Iissä, Pudasjär-
ven vaara-alueet ja Oulujär-

Oulunkaarelle suunnitellaan tuhatta tuulivoimalaa
ven lähialueet.

Potentiaalisia alueita ovat
myös muut rannikkoseudut.
Lisäksi selvityksessä on listat-
tu kaikki Oulunkaarella ja
lähialueilla jo suunnitteilla tai
rakenteilla olevat tuulivoi-
mahankkeet. Kaiken kaikki-
aan eri hankkeissa on ranni-
kolla Kemistä Ouluun suun-
nitteilla seuraavien kymme-
nen vuoden aikana noin tu-
hat tuulivoimalaa, maksimi-

teholtaan yhteensä noin 3000
megawattia. Se on lähes kak-
sinkertainen teho yhteen
ydinvoimalaitosyksikköön
verrattuna. Esimerkiksi Olki-
luodossa rakenteilla olevan
Olkiluoto-3:n sähköteho on
1600 MW.

Suunnitellusta 3000 mega-
watista maa-alueille on tulos-
sa hieman alle 300 MW ja
merialueille noin 2800 MW.
Maa-alueiden rakentaminen

alkanee ennen merituulivoi-
maloita. Yhteensä alueelle
voi seuraavan 10-15 vuoden
kuluessa tulla investointeja
noin neljän miljardin edestä.
Alueella ei tällä hetkellä val-
misteta tuulivoimalaturbii-
neita. Kun summasta vähen-
netään turbiinien osuus, jää
paikallisille yrityksille mah-
dollisuus osallistua muuhun
rakentamistyöhön noin 800
miljoonan edestä. Selvitystu-
losten mukaan työllistävyys
tällaisella tuulivoimalamää-
rällä, sekä rakentaminen että
käyttö ja kunnossapito huo-
mioiden, on yhteensä noin 27
000 henkilötyövuotta seuraa-
vien 20-30 vuoden aikana.
Selvityksessä on myös listat-
tu Oulunkaaren alueella ole-
via potentiaalisia yrityksiä,
jotka jo toimivat tuulivoima-
alalla esimerkiksi alihankin-
nan kautta tai joiden tuotteet
tai palvelut olisivat potenti-
aalisia tuulivoima-alalla. Sel-
vitys on tehty auttamaan
Oulunkaaren kuntia, kun ne
pyrkivät varmistamaan tuu-
livoimainvestointien toteutu-
misen. Oulunkaaren tavoite
on saada mahdollisimman

suuri alueellinen hyöty inves-
toinneista. Selvityksen jatko-
toimenpiteenä valmistellaan
hanketta, jonka tarkoitus on
edesauttaa nykyisten inves-
tointien toteutumista sekä
saada uusia toimintamalleja
ja toimijoita tuulivoima-alal-
le.

Yhtymähallitus katsoi,
että selvitys on tarpeellinen ja
hyvä sekä osoittaa tuulivoi-
man olevan merkittävä myös
sen pitkäaikaisten vaikutus-
tensa vuoksi. Hallitus päätti,
että hanketta vietäisiin eteen-
päin seudullisena yhteis-
hankkeena. Asia lähetetään
kuntien käsittelyyn ja lausun-
nolle.

Yhtymähallitus linjasi,
että elinkeinojen kehittämi-
sen taso vuonna 2011 on
250.000 euroa

Yhtymähallitus käsitteli
strategialuonnoksen ja lähet-
ti sen jäsenkuntien ja Oulun-
kaaren henkilöstön käsitte-
lyyn. Kuntien lausunnot tu-
lisi olla 25.11.2010 mennessä.
Oulunkaaren palvelujohtajat
käsittelevät strategiaa ja Ou-
lunkaaren palvelujen järjestä-
missuunnitelmaa aluejohto-

ryhmissä. Aluejohtoryhmien
jälkeen palveluesimiehet kä-
sittelevät asiaa henkilöstön
kanssa. Henkilöstön kom-
mentit lähetetään esimiesten
kautta kehitysjohtaja Anu
Vuoriselle 25.11.2001 men-
nessä. Kehitysjohtaja Anu
Vuorinen tulee tarvittaessa
esittelemään asiaa kuntiin ja
henkilöstölle. (ht)

Eri hankkeis-
sa on ranni-

kolla Kemistä
Ouluun suun-

nitteilla seu-
raavien kym-
menen vuo-
den aikana

noin tuhat tuu-
livoimalaa,

maksimitehol-
taan yhteensä
noin 3000 me-

gawattia
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Sosiaalinen media on saanut
leveän jalansijan, nykypäivän
puskaradiona, tiedotusväli-
neenä ja yhteydenpitoväli-
neenä niin yritysten ja heidän
asiakkaittensa välillä, kuin
meidän matti meikäläisten-
kin iltaseurusteluvälineenä
tuttujen kesken.

Facebook rynnisti suoma-
laisiin koteihin ja yrityksiin
voimalla. Ystävien seiniltä
välittyvät onnentoivotukset,
kannanotot päivän uutisai-
heisiin, ihmisten ilot ja surut
hetkessä kaikkien nähtäväk-
si, kommentoitavaksi ja
eteenpäin levitettäväksi.

Sarakylän sivujen perustaja:

Tapasimme Pudasjärven Saraky-
lässä syntyneen, nykyään oululai-
sen Eija Heikkisen. Hän oli hyvin
perillä entisen kotipitäjänsä asi-

oista mm. Pudasjärvi-lehden netti-
version ja eri face-book sivustojen
ansiosta. -Halusin kokeilla Face-
bookin voimaa ja perustin sinne

faniryhmän entiselle kotikylälleni,
Sarakylälle, toteaa Eija kirjoituk-

sessaan.

Ennen käytiin kyläilemäs-
sä, nyt kirjoitetaan statukseen
päivän ruokalista, pyykki-
päivän saldo, lasten sairau-
det, omat murheet, ystävät
ottavat kantaa ja tukevat, apu
löytyy ja lohdutus nopeasti.

Liityttyäni itse Faceboo-
kiin kannustamaan entistä
työnantajaani vaalikampan-
joinnissa Oulun kaupungin-
valtuustoon, huomasin iästä-
ni huolimatta, että kielitaito-
ni oli tallella, samoin sosiaa-
liset taitoni. Kavereita löytyi,
ja uusia ilmaantui erilaisten
mutkien kautta. Kaveripiiris-
säni on ihmisiä kymmenistä

eri kansallisuuksista ja eri
uskontojen edustajia. Mielen-
kiintoisia keskusteluja ja va-
lokuvavaihtoja käydään ruo-
ka-, tapa-, ym. kulttuureista.
Syntymäpäivä-joulu ja mui-
ta toivotuksia toivotellaan
kymmenillä eri kielillä.

Innostuin tästä verkostos-
ta, joka mahdollistaa saada
tietoa eri asioista, ja innostaa
minutkin, mummoihmisen,
oppimaan uutta! Pudasjärvi
on kotikuntani - hienosti kau-
punki nykyään.

Tottakai kollasin interne-
tin ihmeellisestä maailmasta
kaiken, mitä Pudasjärvestä
löysin - ei paljoa löytynyt -
viitteitä kirjoihin, kaupungin
sivuilta jotakin, pätkiä sieltä
täältä.

Kaupan lopettaminen
ajankohtainen aihe
Halusin kokeilla Facebookin
voimaa ja perustin sinne fa-
niryhmän entiselle kotikyläl-
leni, Sarakylälle.

Perustaessani ryhmää rei-
pas puolitoista vuotta sitten,
epäilin, josko puolisensataa
kannattajaa idealleni löytyi-
si. Löytyi paljon enemmän,
liki 400 aktiivista ihmistä, jot-
ka kaikki kertovat lapsuus-
muistojaan, mummonsa tari-
noita, lähisukulaisensa tari-
noita Sarakylän eri asuinalu-
eilta.

Ryhmässä keskustellaan
tällä hetkellä Sarakylän Kau-
pan loppumisesta. Kesällä
kiivasta keskustelua oli yleis-
ten uimarantojen lakkautta-
misesta. Hirvenmetsästykset,
kyläjuhlat, kesälomatarinat,
tanssit, nuotioillat uudet ja
vanhat tapahtumat kerrotaan

kuvin ja sanoin Sarakyläryh-
män seinällä.

Ryhmän valokuva-arkis-
tossa on liki 200 valokuvaa,
esimerkiksi luokkakuvia,
joissa suurimmalta osaa on
oppilaiden nimetkin merkit-
tynä ainakin 40 vuoden ajal-
ta!

Ihania aikakausikuvia,
lapsia pulkkamäessä, pyhä-
pukuisia ohjelmanesittäjiä
koulun kevätjuhlissa, pitkä-
tukkaisia pojankoltiaisia vir-
nuilemassa luokkakuvassa,
isäntiä puunsahaushommis-
sa, nauravia emäntäihmisiä
ompeluilloissa, ja nuorisoa
kirmaamassa hiihtoladuilla.

Sarakylän kotikonnut, jo-
enrannat, järvet ja vanhentu-
neet koulurakennukset ja ko-
titalot ovat saaneet myös
paikkansa kuva-arkistossa.

Tunnelmasta keskuste-
luissa ja kuvateksteissä voi
aistia, että Sarakylästä on
ehkä joutunut lähtemään
pois, mutta näille ryhmäläi-
sille kylä on antanut jokaisel-
le paljon eväitä elämää var-
ten.

Olen hyvin kiitollinen kai-
kille, jotka ovat ryhmään tie-
toa tuoneet ja omilla kasvoil-
laan ovat ryhmää ylläpitä-
mässä.

Kyläryhmiä Facebookista
löytyy Pudasjärveltä muita-
kin, kuten Pärjänsuolta, Pu-
hokselta ja Jongulta - esimer-
kiksi. Tämä on varmaan yksi
tulevaisuuden kanavista, jol-
la kylien pienikin elonmerk-
ki pysyy muun maailman tie-
dossa ja kylät “maailman kar-
talla”.

Eija Heikkinen

Vanha kauppa, Sekatavaraliike Pekka Nieminen

Presidentti Kekkonen vieraili useita kertoja Sarakylällä
ystäväperheensä luona.

Jokimaisemaa

Äitienpäivät Kouvalla vuonna 1960

Äitienpäivät vuonna 19i80

Ensi lumi

Kesän leikkejä Hietalammella

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

PURKUOSAPURKUOSAPURKUOSAPURKUOSAPURKUOSATTTTT UUDEUUDEUUDEUUDEUUDET OT OT OT OT OSASASASASATTTTT
-moottorit
-vaihteistot
-ovet, luukut
-ym...

-peltiosat
-lyhdyt
-jäähdyttimet
-ym...

Kaikki automerkit
Lapin

Auto-Osa Oy
Nikkarinkuja 12 Rovaniemi

P. (016) 310 950, 040 537 6121
avoinna ma-pe 8-17

Toyta Hiace
Gorolla
Lipeace
Nissan Urvan
Mitsubishi L 300
Mazda 2200

Ostetaan autoja

Oulun Oulun Oulun Oulun Oulun AAAAAutot Oyutot Oyutot Oyutot Oyutot Oy
Rusko, Pikkukiventie 5

Oulu
puh. 040 540 3050

•Pihatyöt •Pikku remontit
•Mökkitalkkarityöt
•Metsurintyöt
•Sukututkimusta

Soita ja kysy lisää!

Puh. 040 960 3058 •matti@vaylanhelmi.fi  • www.vaylanhelmi.fi

Muista kotitalousvähennys

Eräopaspalvelut

Matti Puolakanaho

• Syystyöt

KKKKKotikylän Facebook-ryhmä kertoo kylän ihmishistoriaaotikylän Facebook-ryhmä kertoo kylän ihmishistoriaaotikylän Facebook-ryhmä kertoo kylän ihmishistoriaaotikylän Facebook-ryhmä kertoo kylän ihmishistoriaaotikylän Facebook-ryhmä kertoo kylän ihmishistoriaa
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Ennakkoäänestysaika on 1.-5.11. Silloin voit äänestää oman seurakuntasi ehdokasta missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.
Luettelo ennakkoäänestyspaikoista löytyy vaaliliitteen takasivulta. Varsinaiset äänestyspäivät ovat isänpäivä sunnuntai 14.11.
ja maanantai 15.11. Silloin äänestetään Pudasjärven seurakuntakodilla.
Äänestyksessä sinun on varauduttava todistamaan henkilöllisyytesi.
Voit äänestää myös kotona, jos et pääse paikalle vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi. Kotona äänestävien on
ilmoittauduttava kirkkoherranvirastoon viimeistään perjantaina 29.10. ennen klo 16.
Äänestämällä olet mukana muuttamassa kirkkoa toivomaasi suuntaan.

Äänestämällä voit vaikuttaa oman seurakuntasi ja kotipaikkasi tulevaisuuteen. Kirkkovaltuusto päättää, miten kirkollisve-
rot käytetään, siis esim. lasten kerhoihin, nuorten toimintaan, vanhustyöhön, kirkon korjaukseen, apua tarvitsevien tuke-
miseen, vapaaehtoistyöhön, koko perheen tapahtumiin, hautausmaiden hoitoon ja kulttuuriperinnön vaalimiseen.

Hyvä seurakuntalainen

Lisätietoja vaaleista verkko-osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi. Tutustu ehdokkaisiin vaalikoneessa ja valitse oma luot-
tamushenkilösi. Ehdokaslistojen yhdistelmä löytyy tämän lehden keskiaukeamalta.

Äänestä ennakkoon tai vaalipäivinä

Äänestä seurakuntavaaleissa

Ensimmäinen kerta.
seurakuntavaalit.fi

Ennakkoäänestys 1.-5.11.
Vaalipäivät 14.-15.11

Esko Heloneva
Pudasjärven seurakunnan
vaalilautakunnan puheenjohtaja

Pistä tikku ristiin.
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Pudasjärven seurakunnan kirkkovaltu

2
ANTTILA

Niina Elisa Marjaana
linja-autonkuljettaja

3
HAAPAKOSKI

Helvi Tiina Sisko
lähihoitaja

4
IKONEN
Eija Liisa
kassa/myyjä

5
MANNINEN
Linnea Sofia

eläkeläinen

6
MARIKAINEN
Lauri Johannes

eläkeläinen

7
PESÄLÄ

Marja Susanna
lähihoitaja

8
POHJANVESI
Tapio Kullervo

kiinteistönhoitaja

9
SALMELA

Pentti
autonkuljettaja, evp

KAIKILLE AVOIN
SEURAKUNTA

EHDOKASLISTA

KRISTILLISTEN PERUSARVOJEN PUOLESTA
EHDOKASLISTA

33
VENGASAH

Jouni Juha Hen
sahatyöntekijä

EHDOKASLISTOJE

16
JAAKKOLA
Anna-Maaria

insinööri

25
NISKASAARI
Juho Vilhelmi

eläkeläinen

I II

11
HIRVASNIEMI

Mari Elisa
sairaanhoitaja

12
HIRVASNIEM

Raimo Johann
puuseppä

13
HÄMÄLÄINEN

Anna-Reeta Maria
ruokapalvelupäällikkö

10
HEIKKINEN
Leena Maarit

laadunvalvoja

14
ILLIKAINEN
Eero Antero

tekninen asiantuntija

15
ILLIKAINEN
Pekka Juhan

eläkeläinen

17
JURMU

Iivari Aukusti
maanviljelijä, eläkeläinen

26
PERTTU

Seija Sinikka
sairaanhoitaja

18
JUUSOLA

Kimmo Matia
myyntiedustaja, yritt

19
KARPPINEN
Taimi Talvikki

lähihoitaja

20
KUJALA

Tauno Olavi
opettaja

21
LUOKKANE
Kerttu Annik

kotiäiti

22
MATTILA

Juhani Markus
myymäläpäällikkö

23
NIKULA

Veli Johannes
ostoasiamies

24
NISKASAAR
Arvo Petter

lehtori

27
PIKKUAHO

Anne Katriin
luokanopettaja

28
PUHAKKA
Suvi Maria

kotiäiti, ylioppilas

29
RANUA

Elisa Anneli
äidinkielenopettaja

30
RIEKKI

Anja Katriin
toimistotyöntekijä, ko

31
RIEKKI

Samuel Aukusti
opiskelija

32
TUOHIMAA
Jaana Helena
lastentarhanopettaja
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34
PUURUNEN

Terttu Irja Anneli
apteekkari

35
EKDAHL

Aune Marketta
yrittäjä

36
KOKKO
Antero

yrittäjä, eläkeläinen

ELÄVÄ KOTISEURAKUNTA
EHDOKASLISTA

III
KUUNTELEEKO KIRKKO?

–KOKOOMUSLAISEN SEURAKUNTAVÄEN
EHDOKASLISTA

IV

45
TIHINEN

Airi Tuulikki
erityisopettaja

49
VÄISÄNEN

Tarja Annikki
sosiaalikasvattaja, hankekoordinaattori

48
VEIVO

Sointu Marketta
kasvatustieteen maisteri, sosionomi

44
SÄRKELÄ

Katja Sinikka
vastaanottovirkailija

43
SIIVIKKO
Anna Liisa

eläkeläinen

42
PIRI

Jouni Esa
hankintapäällikkö

41
LOUKUSA

Vuokko Irene
osastosihteeri

40
LANTTO

Marja Sisko
maatalousyrittäjä

39
KOUVA

Saara Sinikka
emäntä

47
VAINIO

Taina Anneli
maanviljelijä

46
TIMONEN
Mika Matti

lehtori

38
KANTONIEMI

Melina Sisko Tuulikki
maataloustyöntekijä

37
AHONEN

Esko Aukusti
lehtori

uuston jäsenten vaalissa vuonna 2010

O
nrik

EN  YHDISTELMÄ
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N
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ri

O
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otiäiti



8 nro 42PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVIVIVIVIVI lehti

www.seurakuntavaalit.fi

I L M O I T U S

Pudasjärven seurakunnassa 14.-15.11.2010 toimitettavien seurakun-
tavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä on julkipantuna 20.10.-
15.11.2010 välisenä aikana seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoher-
ranvirastossa, osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi
    Ehdokaslistojen yhdistelmiä on seurakunnan jäsenten saatavana
kirkkoherranvirastosta sen aukioloaikoina maanantaista perjantai-
hin 9-14

Pudasjärvi 01.10.2010
Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Varapuheenjohtaja    Jorma Alatalo

K U U L U T U S

Pudasjärven seurakunnassa toimitetaan 14.-15.11.2010 seura-
kuntavaalit, joissa valitaan vuoden 2011 alusta alkavaksi neli-
vuotiskaudeksi 23 jäsentä kirkkovaltuustoon.
    Vaalit aloitetaan Pudasjärven seurakuntakodissa jumalanpal-
veluksen jälkeen sunnuntaina 14.11.2010 kello 11.30.
    Äänioikeutettu, 15.08.2010 tämän seurakunnan läsnä ole-
vaksi merkitty ja 16 vuotta viimeistään 14.11.2010 täyttänyt
seurakunnan jäsen saa äänestää missä tahansa seurakunnan ää-
nestyspaikassa

Äänestysajat ja -paikat ovat seuraavat:
1. Sunnuntaina 14.11.2010 kello 11.30-20.00

Pudasjärven seurakuntakoti
2. Maanantaina 15.11.2010 kello 9 - 18

Pudasjärven seurakuntakoti

Pudasjärvi 1.10.2010

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Varapuheenjohtaja Jorma Alatalo

I L M O I T U S

SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 14.-15.11.2010 toimitetta-
vien seurakuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikki-
en seurakuntien kirkkoherranvirastoissa 01.-05.11.2010 vä-
lisenä aikana joka päivä kello 9 - 18 sekä mahdollisesti
muissa paikoissa määrättyinä aikoina.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi tietyin edellytyksin äänestää
ennakkoon missä tahansa seurakunnassa. Äänestäjän tulee todistaa
henkilöllisyytensä.
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi tie-
tyin edellytyksin äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitseman-
sa henkilön on ilmoitettava vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puheli-
mitse kirkkoherranvirastoon sen aukioloaikoina, viimeistään
29.10.2010 ennen kello 16. Viimeksi mainittuna päivänä virasto, jon-
ka puhelinnumero on 8823100, on auki kello 9– 16.
Pudasjärven seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulu-
tus on julkaistuna seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranviras-
tossa 20.10.-05.11.2010 välisenä aikana, osoite Varsitie 12, 93100
Pudasjärvi.

Pudasjärvi 01.10.2010

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Varapuheenjohtaja Jorma Alatalo

Seurakuntavaalit 2010

K U U L U T U S

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa suoritetaan 14.-15.11.2010 seurakun-
tavaalit, joissa valitaan jäsenet yksittäisten seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai
seurakuntayhtymien seurakuntien yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakunta-
neuvostoihin.
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu kaikkien seurakuntien
kirkkoherranvirastoissa 01.-05.11.2010 välisenä aikana joka päivä kel-
lo 9-18 sekä mahdollisesti muissa paikoissa määrättyinä aikoina.
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa
seurakunnassa
ilmoittautumalla ennakkoäänestyspaikassa vaalitoimitsijalle ja esittämällä hänelle
henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.
Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmäs-
sä olevaa ehdokasta, missä seurakunnassa hänet on 15.08.2010 merkitty läsnä
olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä vaaliluetteloon äänioikeutetuksi. Vain tä-
män seurakunnan alueella olevassa ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on
tilaisuus tutustua oman seurakuntansa ehdokaslistojen yhdistelmään. Muualle
myöhemmin muuttaneen tai muualla ennakkoon äänestävän on otettava oma-
toimisesti selvää seurakuntansa ehdokkaista.
Ennakkoäänestys Pudasjärven seurakunnassa tapahtuu kirkkoherranvirastossa,
osoite Varsitie 12, 93100 Pudasjärvi edellä mainittuina aikoina sekä lisäksi seu-
raavina aikoina alempana mainituissa paikoissa:

1. Maanantaina 01.11.2010 kello 9.30 – 12 Sarakylän kappelissa
2. Maanantaina 01.11.2010 kello 13-14 Metsälän palvelukodissa
3. Maanantaina 01.11.2010 kello 15-16.30 Syötteen kyläkaupassa
4. Tiistaina 02.11.2010 kello 10-11.30 Puhoksen kylätalo Möykkälässä
5. Tiistaina 02.11.2010 kello 10-12.30 Rimminkankaan koululla
6. Tiistaina 02.11.2010 kello 14-16.30 Hirvaskosken koululla
7. Tiistaina 02.11.2010 kello 15-18 Perhemarketissa
8. Keskiviikkona 03.11.2010 kello 9.30 - 12 Niemitalon Juustolassa
9. Keskiviikkona 03.11.2010 kello 10 – 12.30 Oulun seudun

ammattiopiston Pudasjärven yksikössä
10. Keskiviikkona 03.11.2010 kello 15-18 S-Market Pudasjärvi
11. Torstaina 04.11.2010 kello 9.30.-12 Aittojärven koululla
12. Torstaina 04.11.2010 kello 14-16 Livon koululla
13. Torstaina 04.11.2010 kello 9-10.30 Pudasjärven terveyskeskuksessa
14. Torstaina 04.11.2010 kello 11.-12.30 Kurenkartanossa
15. Torstaina 04.11.2010 kello 15-18 M-Tavaratalo Pudasjärvi, sekä
16. Perjantaina 05.11.2010 kello 15-18  K-Supermarket Pudasjärvi

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaike-
uksia, saa tietyin edellytyksin äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai hänen
valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kir-
jallisesti tai puhelimitse viimeistään 29.10.2010 ennen kello 16 kirkkoherranvi-
rastoon, missä ilmoituslomakkeita on saatavana. Virasto on tavanomaisten au-
kioloaikojen lisäksi auki viimeksi mainittuna päivänä kello 14-16, puhelin 8823100

Pudasjärvi 1.10.2010.

Pudasjärven seurakunnan vaalilautakunnan puolesta:
Varapuheenjohtaja Jorma Alatalo
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L i i k e h a k e m i s t o

§ Lakipalvelut Osuuspankista
Kauppakirjat
Lahjakirjat

Kaupanvahvistukset
Lainhuudot
Testamentit

Perunkirjoitukset
Perinnönjaot

Ositukset
Yritysten perustamiset

Neuvontaa
(ei riita- eikä rikosasioita)

Omistajajäsenetuna kertyviä bonuksia
voi käyttää lakipalveluiden palkkioiden 

maksuun.

Ota yhteyttä ja varaa aika
puh. 010 257 1904
Hanna-Leena Kouva

OTM, pankkilakimies

Paula Ervasti
notariaattisihteeri

Timanttihionta 
Ultraäänihoidot 
Jalkahoidot 
Parafiinihoidot 
Kasvohoidot 
Kestovärjäykset 

Satu Hinkula 

SKY -kosmetologi 
Postimiehentie 7 
p. 045 208 5655 

Myös ilta- ja 
lauantai-aikoja 

Lukkojen sarjamuutokset 
ja -asennukset, aukaisut
Avainpalvelu
LUKKOMATTI
p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

- rakentaminen
- kiinteistöhuolto
- päivystys 24 h
markus.sarkela@pp.inet.fi

Puh. 040 5819930

Ota yhteOta yhteOta yhteOta yhteOta yhteys pys pys pys pys p..... 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732 040 1951 732

Yrittäjä!
Liikehakemisto on edullista ilmoitustilaa!

• Kuljetukset päivittäin Oulu-Pudasjärvi  • Muutot • Jakelut

Puh. 0400 251 671
Fax (08) 821 643
Jukolantie 35, 93100
PUDASJÄRVI
www.pohjanrahti.com

KALASTUS
METSÄSTYS

• Teerenkuvat vain 6€/kpl
• Houkutuskuvat + pillit
• Verkot ym. kalastustarvikkeet
• Koiran ruoat alk. 17€/15kg säkki
• Koiratarvikkeet ja kissan ruoat
• Sasta Goretex puvut alk. 330€
• Hirviliivit ja lakit
• Täyssynt. 5w-40 moottori-

ja GL-4 peräöljy vain 5€/l

www.anonase.com
08-821 337, 0400 384 118

KIINTEISTÖHUOLLOT,
RAKENTAMINEN,

REMONTIT

KAUNEUDENHOITOA ,
HIERONTAA, FYSIOTERA-

PIA , KUNTOSALI

AUTOSÄHKÖKORJAAMO UNTO SIIRA
Varastotie 1, 93100 Pudasjärvi

Puh.  040-5191232 LUKKO- JA
AVAINPALVELUT

TAKSIPALVELUITA

Auto 1
0400 158 258
Auto 2/invataksi
0400 495 445

Iso-Syötteen
Taksimatkat Oy

8 hengen taksit

 • AUTOMAALAUKSET
 • KOLARIKORJAUKSET
 • LASINVAIHDOT
 • VAKUUTUSYHTIÖIDEN TYÖT
 • TRAILERIN VUOKRAUS

Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi • Avoinna: ma-pe 8-16

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

AUTO- JA KONEHUOLTO, KULJETUSPALVELUTAUTO- JA KONEHUOLTO, HITSAUKSET,
KULJETUSPALVELUT, HINAUKSET

MAANSIIRTO, KAIVIN-
KONE, LUMITÖITÄ

Pellonraivaus-
jyrsintä

Kaivinkonetyöt

PäiPäiPäiPäiPäivystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234vystys 24h 0400 687234
Puh.Puh.Puh.Puh.Puh. J J J J J.R..R..R..R..R. 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247 040 5353 247

TTTTT.R..R..R..R..R. 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830 040 9634 830
j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki j.riekki@khriekki • wwwwwwwwwwwwwww.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.f.khriekki.fiiiii

Lisäkaiverrukset
ja hautakivet

puh. 0400-891 974
www.koilliskivi.com

Teollisuustie 8 Pudasjärvi

METALLITÖITÄ

Metallityöt
Metallirakennus

jari.konttila@metallirakennus.com
www.metallisrakennus.com

Kelankylä

Tmi Jari Konttila
puh. 0400 697 509

Rakentaja, saneeraaja
Meiltä kaikki

koneet ja laitteet
edullisesti vuokralle!

Pudasjärven toimipiste
040 531 6262
Sauli Roininen
Simeonintie 4

Avoinna ma-pe klo 7-15

OULUN
VUOKRAKONE OY

LAKI- JA
PANKKIPALVELUT

Moreenikuja 3, 90630 Oulu
Puh. (08) 3120 343
Gsm 044 3601 634

rakennus@takaharju.fi

RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS RAKENNUS TTTTTAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OAKAHARJU OYYYYY

Uudis-
rakentaminen

P. 0400 294 640

Korjaus-
rakentaminen

SYÖTTEEN

- Maansiirtotyöt
- Kaivutyöt
- Sorat, murskeet,

hiekat, myös
seulotut lajikkeet

- Maisemointityöt
- Lumityöt

Maansiirto Oy
Lakisuontie 29, 93280 Syöte

Jari Särkelä
0400 374 259

HannunHannunHannunHannunHannun
TTTTTaksimaaksimaaksimaaksimaaksimatkatkatkatkatkat Oyt Oyt Oyt Oyt Oy

RRRRRytinkiytinkiytinkiytinkiytinki
Hannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu YlitaloHannu Ylitalo

0400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 7690400 244 769
Hannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu JaakkolaHannu Jaakkola

0400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 6680400 380 668

TAKSI
Heikkinen
Timo ja Tarja

Timo 0400 385 506
Tarja 0400 183 210

Siuruantie 3106
93187 Ala-Siurua

HAMMASTEKNIKOITA

Erikoishammasteknikko
Timo Kukkonen

Hammasproteesit. -pohjaukset ja -korjaukset
30 vuoden kokemuksella

Kauppatie 4  Pudasjärvi
p. (08) 822 300, 0400 677 101

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskujetukset

IETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RAIETIN RATTTTTTTTTTAAAAAAAAAAT T T T T KKKKKyyyyy
P. 0208 389 015

Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi
erkki.tauriainen@ieti.fi

KOTI- JA HOIVAPALVELUITA

Kotipalvelua Pudasjärvellä

Tuija Heinonen puh. 044 097 0237
tuikkuheinonen@gmail.com

HUOM! KOTITALOUSVÄHENNYS!

KOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKUKOTI- JA HOIVAPALVELU  TUIKKU

Kuntoneva
- fysioterapia
- kuntosali
- hieronta
- infrapunasauna

Puistotie 2, Pudasjärvi
044-2944345

www.kuntoneva.kotisivukone.com

PUUSEPPIÄ

j.kylmanen@luukku.com

Puusepänverstas
TMI J. Kylmänen

Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44Ervastintie 44
93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi93270 Sotkajärvi

puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203puh. 0500 923 203

Taivalkoski 0400-283 405

- Monipuolista huoltopalvelua -
Kodinkoneet  • Kylmälaitteet • Suurkeittiölaitteet

Pudasjärvi 0400-890 845
LÄMPÖPUMPUT ASENNETTUNA

www.sahkokivela.fi

SÄHKÖ- JA KODINKONE HUOLTOPALVELUITA

!
HAUTAKIVET

Taloyhtiöiden
isännöintipalvelut

Rakennusmestari
Ensio Kauppila
puh. 050 345 3680
Jukolantie 4 II krs
Pudasjärvi

PudasjärPudasjärPudasjärPudasjärPudasjärvvvvven Isännöinti Oyen Isännöinti Oyen Isännöinti Oyen Isännöinti Oyen Isännöinti Oy

Toimisto avoinna
perjantaisin klo 10-14

ISÄNNÖINTIPALVELUITA
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Mitä tehdä? Minne mennä?

Suurin osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin
www-sivujen tapahtumista. Tapahtumamuutoksista emme vastaa. Tapah-
tumista voi myös ilmoittaa Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla
lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? -palstalla tapahtu-
mista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista il-
moitustilaa!

Pihapuu 5.10.-31.12. Syötteen luontokeskuksessa. Ritva Kovalaisen ja
Sanni Sepon kuvaus metsiä ja puita ympäröivästä uskomusperinteestä
ja hengestä suomalaisessa kulttuurissa.
Nokisade – kollaaseja vanerille 5.10.2010 - 31.10.2010 klo klo
15-20 (ma-ke) ja klo 14-17 (la-su) Taidehuone Pudikissa, järj. Kulttuuri-
toimi.
Satutuokio 27.10. klo 9.30-10.00 kaupunginkirjastossa. Satutäti lu-
kee satuja, leikittää ja laulattaa.  Tervetulleita ovat kaikki 3 - 5 vuoti-
aat lapset vanhemman tai hoitajan kanssa.  Seuraavat satutuokiot
samaan kellonaikaan (9.30-10.00) 10.11., 24.11., 8.12., 15.12.  Järj.
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Perinteisiä suomalaisia tansseja, lattareilla höystettynä, keskiviik-
koisin, Pudasjärven nuorisoseuran talolla Koskenhovilla 13.10 klo 18.30
alkaen.  Tervetuloa mukaan hauskan harrastuksen pariin!
Kurenkoskessa  tanssit. Esiintyjät:   23.10. Maarit Peltoniemi, 5.11.
Ässät.
Pubi Tähti karsinta Hotelli Iso-Syötteellä 16.10. alk. klo 20.00
Kirkkokonsertti Pudasjärven kirkossa 19.10. klo 19.
Karaoke-illat Pärjänkievarissa Syötteellä perjantaisin ja lauantai-
sin.
Kirpputori Kurenalan koululla to 21.10 klo 17-19.
Asmuntin maa- ja kotitalousseuran tupailta Säkkisellä torstai-
na 21.10.klo 19.00.
Pudasjärven Kyläkuhinat 21.10. Niemitalon Juustolassa klo 18-20.
Hetekylä-Kipinä-Kollaja-Panuma-Taipaleenharju -alueen asukkaille. Ti-
laisuudessa mukana Pudasjärven kaupungin, ELY-keskuksen, Oulunkaa-
ren yhteistoiminta-alueen sekä seurakunnan edustajat. Järj. Kerttu ja
Kauko -hanke.
Kirkkomusiikkiviikko
1.11. – 7.11. Seurakuntakeskuksessa, järj. Pudasjärven seurakunta.
Tanssit 6.11. Hetepirtillä klo 21-01, esiintyy Naseva. Tanssit 11.12.  klo
21-01esiintyy Haavekuva. Järj. Hetejärven Nuorisoseura.
Lasten tapahtumapäivä 13.11 Syötteen luontokeskuksessa.
Puuhaa lapsille ja lapsenmielisille. Tänä vuonna tapahtuman teemana on
monimuotoinen luonto! Järj.  Syötteen luontokeskus.
Lasten tapahtumapäivä 14.11. Syötteen luontokeskuksessa, järj.
Syötteen luontokeskus. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Joulumyyjäiset Liikuntahallilla 11.12. klo 9-14. Ks. www.pudasjarvi.fi
->ajankohtaista ->tapahtumat ->muu tapahtuma
Tanssit 25.12. Möykkälässä, esiintyy Haavekuva. Kurenalan koululla to 21.10 klo 17-19.

Paljon hyvää tavaraa ja leivonnaisia.
Järj. Kurenalan koulun 6A lk. Tervetuloa!

K I R P P U T O R I

Kirpsakka pakkassää sai
hengityksen huuruamaan
ja posket punaisiksi lauan-
taina 16.10. Sarakylässä
Hyvän Mielen Sporttilau-
antai-tapahtumassa.

Mukaan liikkumaan
oli tullut parisenkymmen-
tä eri-ikäistä osallistujaa.
Lapset pelasivat sählyä ja
harjoittivat akrobaatin tai-
tojaan koulun tilavassa lii-
kuntasalissa. Varttuneem-
pi väki nautti ihanasta
syyssäästä sauvakävellen
Livojoen rantaan. Ranta-
maisema loi hienot puit-
teet ulkona tapahtuvalle
kevyelle venyttelylle ja li-
hashuoltoliikkeille.

Sauvakävelijät pääsi-
vät ulkoilun jälkeen naut-
timaan keppijumpan anti-
mista. Hartiat ja reidet sai-
vat kyytiä, unohtamatta
korvien väliä! Askellukset
vaativat sen verran keskit-
tymistä ettei pelkkä lihas-
työskentely riittänyt. Lop-
puvenytysten jälkeen tuli
selkeä viesti, että tätä täy-
tyy saada lisää! Sarakylää
puraisi “liikuntakärpä-
nen” ja puremahan täytyy
hoitaa. Suunnitelmissa on
ainakin jumppaa ja zum-
baa. Mahtavaa Sarakylä-
läiset!

Sporttilauantain liikut-
tajat Minna ja Paula

Sarakylässä
hymyiltiin
ja liikuttiin

Ostetaan päältäajettava ruo-
honleikkuri . Ostetaan myös sti-
ga päältäajettava (käy epäkun-
toinenkin) 040-5146732.

Gislaved talvirenkaita uusia:
2 kpl 195/65-15 75€ kpl, 2 kpl
165/70-13 50€ kpl, 4 kpl 155/80-
13 50€ kpl. P. 0400 291 737.

Toyota Carina II XLI 1.6 vm -
91. Katsastettu 16.9.2010. Kah-
det renkaat, vetokoukku, kes-
kuslukitus, varashälytin. Hp 850
e. Puh. 040 542 5061.

Asuntovaunu Hobby 495 Ufe
Exelent vm 2008,ks lisää kuvia
nettikaravaani.fi : ID 1320832
Puh 0400 588 626.

RT-Kolmio 80m2 Pudasjärven
keskustassa p. 0400 399 830.

PUDASTORI ILMOITA
ILMAISEKSI!

Saunallinen rivitalokolmio lai-
dunalueelta. Vapautuu marras-
kuun alussa. Puh. 040 833
7252.

14” talvirenkaat  hp. 60e. 15”
talvirenkaat  hp. 70€. Puh. 0440
923 946.

Myydään / Vuokrataan 61m2
saunallinen kerrostalokaksio,
Naamangantie 6. Tiedustelut
040 577 9570.

Kirjahylly, 8 osaa, täyspuuta,
pähkinä, 2 istuttava vuodesoh-
va. Kuntolaite Orbitrek Elite,
uutta vastaava, p. 050 543 0889

Saunallinen, leivinuunilla va-
rustettu, 58 m2:n rivitalokaksio.
Asunto sijaitsee Lakarin alueel-
la. Lisätiedot: puh. 0408245319.

Voit myydä/ostaa/lahjoittaa Pudastorin kautta. Pudastorilla ilmoittaminen on  yksityisille henki-
löille ilmainen.  Tekstin oltava lyhyt ja ytimekäs max n. 8 riviä. Muistathan laittaa yhteydenottoa varten puh.
numerosi tai osoitteen. Pitkistä, seikkaperäisistä teksteistä veloitamme. Teksti on toimitettava sähköpostilla:
lehti@pudasjarvi-lehti.fi tai faksilla: 08-334 167 tai paperille selkeästi kirjoitettuna osoitteeseen: Toritie 2,
93100 Pudasjärvi. Puhelimitse (040 195 1732) soitetuista maksu on 15 euroa +alv (18,45 e). Jos haluat
ilmoitukseen kuvan, lähetä se sähköpostitse. Kuvallinen ilmoitus on 15 euroa +alv (18,45 e). Muistathan
ilmoittaa myös nimesi toimitukselle (ei julkaista).

Autokorjaamo
TH-MOTOR

Jouni Vikström
Myllyvaarantie 541
Iinattijärvi

P. 040 536 6750

Entisellä Pärjänsuon koululla
siistikuntoiset 3 h + keittiö, 2 kpl 1 h + makuualkovi + keittiö.

Myös kokoustiloja. Puh 0400 924 367.

VUOKRATTAVANA

www.pudasjarvi-lehti.fi

VUOKRALLEVUOKRALLEVUOKRALLEVUOKRALLEVUOKRALLE
TTTTTARJOARJOARJOARJOARJOTTTTTAANAANAANAANAAN

OSOSOSOSOSTETTETTETTETTETAANAANAANAANAANMYYDMYYDMYYDMYYDMYYDÄÄNÄÄNÄÄNÄÄNÄÄN

Viikoksi ilmainen renki

Ylä-ojan tilalla yhtenä työ-
tehtävänä oli karja-aitauk-
sien purkaminen ennen tal-
vea.

Oiva Kauppinen on kiertä-
nyt 18 vuoden aikana ilmai-
sena Valtra-renkinä 35 eri
maatilalla ympäri Suomea.

Ylä-ojan tilalla Metsälän ky-
lässä oltiin iloisesti yllättynei-
tä, kun heidän tilalleen soitti
Valtran traktorimyyjä Topi
Väänänen ja tarjosi ilmaista
renkiä viikoksi.

.–Saisitte ammattitaitoisen
ja ahkeran miehen rengiksi ja
hänelle kelpaa kaikki talon
työt, esitteli Topi töihin tule-
vaa Oiva Kauppista.

Timo Vähäkuopus otti tar-
jouksen vastaan oikein mie-
lellään. Niinpä ilmainen
Valtra-renki työskenteli tilal-
la viime viikolla 11-16.10.

-Emme tienneet tästä etu-
käteen mitään kun Topi soit-
ti ja tarjosi renkiä töihin. Ylös-
pito piti vaan vastata talon
puolesta, kertoivat Timo Vä-
häkuopus ja Sirpa Jumisko,
joiden maatilalla on noin 30
lypsävää ja lisäksi muu kar-
ja. Liitännäiselinkeinona
Timo tekee kaivu-urakointia
ja talvella lumitöitä, joihin
tarvitaan noin puolen vuo-
den ajan myös ulkopuolinen
työntekijä.

Nykyisin jo eläkkeellä ole-
valla Oiva Kauppisella on
elämässään noin 30 vuoden
työrupeama Valtran tehtaal-

la Suolahdessa. Hän itse lait-
toi 18 vuotta sitten ilmaisen
renki-idean liikkeelle.

–Lupasin eräälle isännäl-
le; jos traktorikauppa tulee,
lähden viikoksi maatilallesi
töihin.

Siitä lähtien Kauppinen
on kiertänyt eri puolilla Suo-
mea tiloilla, jotka ovat osta-
neet Valtra-traktorin; viikon
syksyllä ja toisen viikon ke-
vään aikana.

-Vuosien varrelta on
muistissa erittäin mukavia
kokemuksia. Nyt on menos-
sa 35. tila, jossa olen töissä ja
yhdeltäkään tilalta ei ole ke-
hotettu lopettamaan töitä
kesken viikon. Päinvastoin,
tietty haikeus on tullut puo-
lin ja toisin lähtöpäivänä.

Kauppinen on tehnyt ti-
loilla kaikenlaisia rengin töi-
tä.

-Pudasjärvellä Oiva teki
ensiarvoista työtä maatilan
hallissa ja vanhoissa varas-
toissa, jotka on nyt siivottu ja

tavarat järjestyksessä. Vilja-
vuustutkimusta varten on
otettu maanäytteitä ja karja-
aitauksia purettu talven va-
ralle. Renki on ollut tosi ah-
kerasti töissä. Päivittäin työ-
aikaa on kertynyt 12-13 tun-
tia, kertoi Timo Vähäkuopus.
Töiden lomassa käytiin myös
muutamalla naapuritilalla,
joissa oli Valtroja.  Kauppa-
autolla käynti oli Oivalle uusi
elämänkokemus. Hän kävi
ostoksilla Kauppispoikien
uudessa kauppa-autossa, jota

Oiva kehui hienoksi.
-Ostin kahvipaketin. En

itse juo kahvia, mutta kotiin
emännälle tämä on hyvä vie-
minen.

Pudasjärvellä Oiva Kaup-
pinen oli ensimmäistä kertaa
elämässään. Pohjoisen tiloil-
la hän ollut aiemminkin
muun muassa viime kevää-
nä työkohde sijaitsi Ristijär-
ven Uvalla. Kuhmosta muis-
tuu mieleen viikko, jolloin
maalattiin omakotitalo. Suo-
lahdessa sijaitsevan kotipai-

kan Oiva on luovuttanut po-
jalleen, mutta siellä on jatku-
vasti töitä, joita tehdessä py-
syy hyvässä ruumiillisessa
kunnossa. Marjastus ja kalas-
tus ovat myös Oivan harras-
tuksia. Talveksi on varattu
tarvikkeet pärekorien tekoon.
Ensi keväänä jälleen mieli
halajaa viikoksi Valtra-ren-
giksi jonnekin päin Suomea.

Heimo Turunen
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Pölkky Metsä hankkii vuosittain
yli 1 000 000 m³ sahapuuta Pölkky Oy:n
Kuusamon, Taivalkosken ja Kitkawoodin sahoille.

Pölkky Metsä, Kuusamo

Puh. 020 764 0253, fax 020 764 0250

Pölkky Metsä, Pudasjärvi

Puh. 040 822 5321, fax (08) 824 216

Pölkky Metsä, Rovaniemi

Puh. 040 510 4847, fax (016) 366 011

Sähköposti: etunimi.sukunimi@polkky.fi

Metsänomistaja!

Pölökky sahaa ja tukkeja tarvitaan.

Ota yhteyttä ja tee hyvä puukauppa
www.polkky.fi

PUDPUDPUDPUDPUDASJASJASJASJASJÄRÄRÄRÄRÄRVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAVEN KAUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKIUPUNKI

1) Puhosjärven rantayleiskaavan muutos tilalla Uimaniemi 43:8. Muutosalue si-
jaitsee Puhosjärven itärannalla, Kimpolahden pohjukassa. Kaavoitus perustuu
kaupungin ja maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen.  Ilmoitus kaa-
voituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ase-
makaavaluonnoksen asettamisesta nähtäville 21.10.- 5.11.2010.

2) Iso-Syötteen, Hulhavanahon ja Luokkavaaran asemakaavojen muutos ja laa-
jennus tiloilla Hulhavanaho 55:26, Rakka II 55:42 ja Rakka III 55:43 sekä Pu-
dasjärven valtionmaalla 10:1. Kaavoitettava alue sijaitsee Iso-Syötteen koillis-
puolella, Pärjänjoentien, Syötekuläntien ja Pärjänkievarintien ja Syötetien väli-
sellä alueella. Kaavoitus perustuu kaupungin ja maanomistajien väliseen maan-
käyttösopimukseen. Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman asettamisesta nähtäville 21.10.- 5.11.2010.

Kaavoihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus-
ja mittaustoimistossa sekä internetissä www.pudasjarvi.fi. Nähtävänäolon aikana on
osallisilla ja kunnan jäsenillä mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta kirjallisesti
osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, tekninen osasto, Varsitie 7 (PL 10) 93101 Pu-
dasjärvi, sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmista on osallisilla ennen kaavaehdotuksen aset-
tamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle neuvottelua suunnitelman riittävyydestä.

Pudasjärvellä 15.10.2010
Kaupunginhallitus

Pudasjärvi

Kaavoitusasioita vireillä

Nyt, kun tätä Harva-tieto-
utta on jaettu Pudasjärve-
läisille monessa yhteydessä
niin edelleen siellä näyttää
vilahtelevan käsite Harva-
hanke. Harvassa ei ole kui-
tenkaan kyse hankkeesta
vaan toiminnasta. Olisi var-
maankin parempi puhua
Harva-pilottitoiminnasta
kuin hankkeesta. Hanke-
sana pitää sisällään suunni-
tellun ja määritellyn toi-
minnan jolle on asetettu ta-
voite.

Tietysti Harvallakin on
“kirjoittamattomia” tavoit-
teita ja haaste on todella
valtava! Harva-toiminnan
tarkoitus on hakea mahdol-
lisuuksia erilaisiin toimin-
tamuotoihin, tunnistaa ja
murtaa esteet jotka nouse-
vat toimintojen järjestämi-
sen tielle, antaa tukea kyli-
en omaehtoiselle toiminnal-
le ja saada aikaan kattava
“huolenpito-verkosto”. Siis
Harva ei ole hanke vaan
asia minkä alle ihmisten
hyvinvointi, huolenpito ja
turvallisuus niin sivukylil-

Harva-asiaan
lisävalaistusta

TERVETULOA!

Pudasjärven Syöpäkerhon kokous
su 31.10.2010 klo 13.00 Palvelukeskuksessa

Mukana Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyk-
sen toiminnanjohtaja Pertti Taimisto.

PUDASJÄRVEN OSASTO RY

Käsiteltävinä asioina mm. sääntömuutos ja
toiminnan uudelleen käynnistäminen.

YLEINEN KOKOUS
Kurenalan koululla

to 4.11.2010 klo 16:30

Tervetuloa! Johtokunta

Harva-ajatuksin
Paula Ylitalo

Kaupunginvaltuuston koko-
uksessa 12.10 oli useita luot-
tamushenkilövalintoja. Val-
tuuston varapuheenjohtajak-
si valittiin Suomen Keskustan
Sointu Veivo, koska varapu-
heenjohtajana toiminut Erja
Komulainen oli valittu edel-
lisessä valtuuston kokoukses-
sa kaupunginhallituksen jä-
seneksi.

Kaupunginvaltuuston jä-
sen ja kulttuuri- ja vapaa-ai-
kalautakunnan puheenjohta-
ja Matti Riekki on muuttanut
ja hänelle myönnettiin tehtä-
vistä ero. Valtuustoon nousi
jäseneksi Suomen Keskustan
listalla ensimmäisenä varajä-
senenä ollut Jussi Timonen-
Nissi.

Kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunnan jäseneksi ja sa-
malla puheenjohtajaksi valit-
tiin Sointu Veivo. Samassa
kokouksessa hänet valittiin
myös nuorisolautakunnan jä-

Sointu Veivo kaupungin-
valtuuston varapuheenjohtajaksi

Sointu Veivo nousi valtuus-
ton II varapuheenjohtajaksi.

Eila Puurunen valittiin tar-
kastuslautakunnan jäse-
neksi.

Varavaltuutettu Jussi Timo-
nen-Nissi nousi valtuuston
jäseneksi.

Mauri Ylisirniö valittiin kes-
kusvaalilautakunnan jäse-
neksi.

seneksi ja samalla sen pu-
heenjohtajaksi.

Mauri Ylisiniö valittiin
keskusvaalilautakunnan jäse-
neksi paikkakunnalta pois-
muuttaneen Mirjami Särke-
län tilalle.

Tarkastuslautakunnan jä-
senen tehtävästä myönnettiin
ero Paula Ylitalolle, koska
hän on tullut Pudasjärven
kaupungin palvelukseen.
Uudeksi jäseneksi valittiin

Eila Puurunen ja hänen hen-
kilökohtaiseksi varajäseneksi
Timo Koivuniemi. Samalla
Eila Puurunen pyysi eroa
kaupunginhallituksen vara-
jäsenyydestä. (ht)

KALUSTEET KOTIIN JA MÖKILLE

-Keittiöt, mh, khh,
 WC-kalusteet
-Liukuovikomerot
-Levynsahauspalvelu
-Puusepäntyöt

Pelthouse Ky

Puh. 040 500 6963
Peltomaantie 12 B, 93100 Pudasjärvi

lä kuin keskustassakin si-
joittuvat niiltä osin mihin ei
lakisääteiset palvelut yllä.
Ja myös kylien elinvoimai-
suuden lisäämisen mahdol-
lisuuksien löytäminen kuu-
luu Harvaan.

Harva-pilottitoiminnan
avulla halutaan luoda pal-
veluverkostot johon kaikil-
la erilaisia palveluita tarvit-
sevilla “käsi ylettyy”. Har-
vassa tulee vahvasti esille
yhdistys- ja vapaaehtoistoi-
minnan tärkeys, mutta ei
kuitenkaan vastuun sälyt-
tämistä niille harteille.
Myös erilaiset järjestöt
näyttelevät tärkeää roolia
Harvan toiminnassa.  Har-
va kävelee käsi kädessä
kaikkien toimijoiden kans-
sa! Ja kaikkien ihmisten
kanssa, tehden ja toimien
yhteistyössä.

Näinpä siis jatkamme
matkaa rintarinnan ja toi-
nen toistaan tukien.

Valtuusto on kokoukses-
saan 12.10.2010 vahvis-
tanut Syötteen vesi- ja
viemärilaitoksen liittymis-
maksut 1.10.2010 alkaen.

Liittymismaksut ovat näh-
tävillä Pudasjärven kau-
pungin internet-sivuilla
www.pudasjarvi.fi sekä
kaupungintalon asiakas-
palvelupisteessä.

Pudasjärvi 19.10.2010

KAUPUNGINHALLITUS

KUULUTUS
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Voit tilata kirjat myös sähköpostilla: myynti@mantykustannus.fi, ennakkotilaushinnat voimassa 31.10.2010 asti.
Viimeisen päivän postileima riittää. Mäntykustannuksen kirjat myös hyvin varustelluista kirjakaupoista.
www.mantykustannus.fi

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Tilaan  ___ kpl Alta vita à 42 € (ovh 48 €)

Tilaan  ___ kpl Pohjoisten alueiden eläimiä à 29 € (ovh 35 €)

Ensimmäinen poro-
kulttuurin ja Lapin
luonnon tietosana-
kirja. 3826 hakusa-
naa, 228 sivua.
Ilmestyy
viikolla 45.

Upea kuvateos Pohjolan eläimistä.
Tietoa mm. jääkarhun, ahman, ilvek-
sen, hirven ja poron elinoloista,
luonteesta, levinneisyydestä ja ta-
voista. 72 sivua. Ilmestyy viikolla 48.

Loistava koko
perheen joululahja!
Pohjoisten alueiden eläimiä

Kirjauutuudet ennakkotilauksena
suoraan kustantajalta!
Kolmen tai useamman kirjan tilaukset ilman toimituskuluja!

(+ toimituskulut 1–2 kirjan tilauksiin)

Erinomainen
isänpäivälahja!
ALTA VITA

brp.com
brpusersclub.com

TEHDASVALMISTEINEN TRAKTORIMÖNKIJÄ

8990,-
+TOIMITUSKULUT

• bensapihi ja vähäpäästöinen
Rotax  EFI -moottori

• edulliset vakuutukset
• ei vuosikatsastusta
• yrittäjille veroetuja

sis.
ALV

SÄÄSTÄÄ AIKAA JA RAHAA:

®

MYÖS TIELIIKENTEESEEN,

T-AJOKORTTI RIITTÄÄ!

LUE PUDASJÄRVI-LEHTI OSOITTEESSA
www.pudasjarvi-lehti.fi
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